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Balanço da Comgás I

A

Comgás apurou lucro de R$ 240,5 milhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 61,2% na comparação anual. O lucro líquido normalizado – que inclui as variações da conta corrente regulatória e, conforme a empresa, refletem de forma
mais adequada o resultado – somou R$ 179,6 milhões, uma alta menos acentuada de 4,2%. Os volumes vendidos da companhia
caíram no ano e no trimestre, refletindo a desaceleração da economia. Apesar disso, a receita líquida cresceu 2,4% no trimestre,
para R$ 1,6 bilhão, em decorrência dos ajustes nas tarifas cobradas. Além disso, a Comgás afirma que o mix de vendas foi o
melhor, refletindo o crescimento da participação dos segmentos residencial e comercial. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Balanço da Comgás II

J

unto com os resultados financeiros, a Comgás divulgou metas que incluem o plano de investir entre R$ 470 milhões e R$ 520
milhões neste ano, menos do que os R$ 521 milhões do ano passado. A expectativa é terminar o ano com um resultado
antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 1,4 bilhão a R$ 1,6 bilhão em 2016. O
resultado pode variar entre uma queda de 8,5% e uma alta de 4,6% em comparação com a cifra de 2015: R$ 1,53 bilhão. Fonte:

Jornal Valor Econômico.

Atenção para o prazo para a entrega
da Dirf 2016: faltam poucos dias

E

stão obrigadas a apresentar a Dirf 2016 as pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos
sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um único mês
do ano-calendário. Enquadra-se nesse perfil, por exemplo,
quem paga salário para funcionários e empregados domésticos e recolhe o IR na fonte.A ausência da Dirf pode fazer
o contribuinte cair na malha fina. Segundo a Receita Federal, isso ocorre quando a pessoa física declara um valor de
IRRF, mas quem pagou o rendimento não apresenta a Dirf,
ou apresenta a Declaração sem informar aquela pessoa física como beneficiário de pagamentos com retenção do IR
na fonte. Mais informações no site da Receita Federal: www.
receita.fazenda.gov.br. Fonte: Jornal Estado de S.Paulo.

CoopASPACER com nova sala

P

ara melhor atender seus cooperados, a CoopASPACER
- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Empresas de Cerâmica está em fase de renovação. Na sede da ASPACER, a Cooperativa faz os atendimentos aos seus clientes, porém, a partir da primeira semana de
março, contará com uma sala ampla e reservada, com todos os recursos para oferecer um atendimento diferenciado
e ainda melhor. Venha conhecer as propostas e vantagens
da CoopASPACER que conta com o apoio das empresas:
Cerâmica Almeida Ltda., Grupo Rocha, Cerâmica Carmelo
Fior Ltda., Cerâmica Alfagrês Ltda., Cerâmica Villagres Ltda.,
ASPACER e SINCER. Dias e horários de atendimento: de terça
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Produtos e Serviços: Linhas de Crédito Pessoal;
Aplicação Financeira em RDC; Convênio
Odontológico; Capitalização Mensal e outros!

Revista ASPACER circulará na 14ª edição da Expo Revestir

A

14ª edição da Fashion Week da Arquitetura e Construção acontece logo no início de março de 2015, de 1 a 4, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. A edição de março da Revista ASPACER estará circulando com assuntos voltados
ao evento e ao setor cerâmico em geral. Cerâmicas associadas à ASPACER, participantes, que apresentarão novidades em
revestimentos e produtos cerâmicos no evento são: Alfagrês, Atlas, TH Buschinelli, Carmelo Fior, Cerâmica Almeida,Cerâmica
Villagres, Cristofoletti, Delta Cerâmica Embramaco Formigres, Grupo Cedasa, Grupo Fragnani, Grupo Rocha, Incopisos, Jatobá,
Lanzi, Porto Ferreira, Savane, Strufaldi Revestimentos Cerâmicos, Unigrês Cerâmica, Via Rosa - Grupo Lef. Sócios colaboradores:
Assoglass Gruppo SRS e Smalticeram Colorifício Cerâmico. Anuncie na edição de abril da Revista ASPACER, que será de cobertura do evento. Mais informações sobre espaços e valores com Ana Paula: anapaula@aspacer.com.br, (19) 3545-1145.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-1145 com Thais Fiório
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